
 
 

 
 
 

 

R e g u l a m i n  
XXII konkursu turystyczno – geograficznego 

„Poznaj Chorwację” 
 

 

I Organizatorzy: 

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu– organizator główny 

 Starostwo Powiatowe w Wieluniu 

 Zarząd Towarzystwa Polsko-Chorwackiego „Jadransko-Wieluń” w Wieluniu 
 

II  Cel konkursu: 

 Przybliżenie młodzieży historii, kultury oraz walorów turystycznych i krajoznawczych Chorwacji. 

 Promocja współpracy powiatu wieluńskiego z miastem Senj. 
 

III  Uczestnicy: 

 Młodzież z klas VI – VIII szkół podstawowych. 

 Młodzież  szkół ponadpodstawowych. 
 

IV  Przepisy organizacyjne: 

 Na Wasze zgłoszenia oczekiwać będziemy do 31.05.2023 r. (środa) 
 

V  Termin i miejsce: 
 

 06.06.2023 r. (wtorek), PMDKiS w Wieluniu 
 eliminacje (rozwiązywanie testu), godz. 11.00   
 część finałowa od godz. 13.00 

 
VI  Zasady uczestnictwa: 

 Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:  
- szkoły podstawowe klasy VI-VIII 
- szkoły ponadpodstawowe.          

 Do konkursu mogą przystąpić uczniowie wytypowani przez szkoły bądź zgłosić się osobiście. 

 Do finału zakwalifikują się osoby, które otrzymają najwięcej punktów w serii wstępnej (test wspólny 
dla obydwu kategorii). Na finał złożą się odpowiedzi na pytania (lub zestawy pytań), które losują 
poszczególni finaliści. 

 Osoby biorące udział w konkursie zobowiązane są do dostarczenia na część ELIMINACYJNĄ 
(rozwiązywanie testu) zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie zgodnie  
z podanym załącznikiem do Regulaminu. 



VII  Ocena i nagrody: 

 Zwycięzcom konkursu jury przyzna nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.  
 

LITERATURA (obowiązująca) 
1. Przewodnik: „Chorwacja Comfort map” – wydawnictwo ExpressMap (przygotowując się do 

konkursu prosimy o zapoznanie się z załączoną do przewodnika składaną mapą). 
2. Najistotniejsze informacje zamieszczane od stycznia 2023 roku na łamach prasy oraz na 

stronach internetowych, a dotyczące wyłącznie wydarzeń politycznych, gospodarczych, 
kulturalnych i sportowych w Chorwacji. 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w XXII konkursie 
turystyczno - geograficznym „Poznaj Chorwację” 

 

Oświadczam, że: ___________________________________________________________ 
                                                  (imię i nazwisko uczestnika konkursu)  
pozostaje pod moją władzą rodzicielską, a nadto, że:  
1. zapoznałem (-łam) się z regulaminem konkursu turystyczno - geograficznego ”Poznaj Chorwację” i go 
akceptuję; 
2. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w konkursie; 
3. potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych. 
 
            Podpis rodzica/opiekuna 
 

                                                                           …………………………………………. 
 
 

Zgoda opiekuna prawnego/uczestnika na przetwarzanie i publikację 
danych osobowych 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  
i Sportu w Wieluniu (dalej PMDKiS) w związku z organizacją XXII konkursu turystyczno - geograficznego „Poznaj 
Chorwację” następujących danych osobowych moich/mojego syna/mojej córki:  

………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                (imię i nazwisko) 
 
- imienia i nazwiska mojego / mojego dziecka      tak/nie 
- wizerunku mojego / mojego dziecka       tak/nie 
- głosu mojego / mojego dziecka        tak/nie 
- adres email         tak/nie 
- numer telefonu         tak/nie 
w celu: 
1. udziału mojego / mojego dziecka w Konkursie      tak/nie 
2. kontaktu z opiekunem w związku z udziałem dziecka w Konkursie    tak/nie 
3. informowania przez PMDKiS o organizacji Konkursu i udziale w nim dziecka: 
- na stronie internetowej PMDKiS        tak/nie 
- na profilu PMDKiS na Facebook'u        tak/nie 
- na kanale YouTube         tak/nie 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać 
zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem. 

 

 ........................................................................................................................ 
                                                         (imię, nazwisko, data i podpis) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. 
Urz. UE L 119 ) informuję: 
 
1. Administrator danych osobowych  

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu ul. 3 Maja 29, 98-300 Wieluń, adres e-mail: mdkwielun@wp.pl, tel. 43 843 
87 80 

2. Inspektor ochrony danych 
Sławomir Mazur – kontakt: numer telefonu: 727931623 lub adres  e-mail: slawek6808@op.pl 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia XXII konkursu turystyczno - geograficznego 

„Poznaj Chorwację” przez Powiatowy Młodzieżowy Domu Kultury i Sportu w Wieluniu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO) oraz na podstawie § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego 

zamieszkania wydanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

4. Kategorie danych osobowych 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: imię, nazwisko, wizerunek, głos, adres email i numer telefonu 

5. Odbiorcy danych osobowych  
Podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa oraz podmioty z którymi administrator zawarł umowy 
powierzenia. 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Dane mogą być udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tzn. firmie Google i Facebook. 
- Google – w zakresie promowania i działań informacyjnych na kanale YouTube  w ramach których dochodzi do przetwarzania 
danych osobowych. W związku z transferem danych do USA poprzez serwis YouTube, administrator informuje, że będzie to 
realizowane zgodnie z przepisami rozdziału V RODO, w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję 
Europejską. W celu skorzystania z praw przysługujących na mocy art. 15-22 RODO, należy skorzystać z formularza udostępnionego 
w Polityce prywatności Google. 
- Facebook -  w zakresie promowania i działań informacyjnych na fanpage  w ramach których dochodzi do przetwarzania danych 
osobowych. W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Pani/a dane mogą być udostępniane partnerom Facebooka, w 
tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. Informacje o 
zasadach przetwarzania danych oraz możliwości skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO zostały wskazane 
w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

7. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia konkursu, wycofania zgody, a także przez okres wynikający z przepisów 
archiwalnych. 

8. Zakres przysługujących uprawnień  
Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u 
także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono 
jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie 
występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

9. Informacja o przetwarzaniu  na podstawie zgody 
Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Źródło pochodzenia danych 
Dane zostały przekazane bezpośrednio, przez opiekuna lub szkołę. 

12. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w konkursie. 

13. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 


